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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц-024 от 25.11.2004 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 25.11.2004 г., като разгледа заявление за 
изменение на утвърдена цена на топлинна енергия с вх. № 14-28-11 от 09.08.2004 г. 
на “Девен” АД, събраните данни от проведените на 09.09.2004 г. и на 17.11.2004 г. 
открити заседания по преписката и доклади с вх. № ДК-231/30.08.2004 г. и  
№ ДК-306/03.11.2004 г. от директора на дирекция “Топлоенергетика”, установи 
следното: 
 

С решение от 15.07.2004 г. на Държавната комисия за енергийно регулиране 
(ДКЕР, комисията), прието на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и 
чл. 26, ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (Наредбата), 
на дружествата, лицензирани за производство на топлинна енергия, за комбинирано 
производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия, са 
дадени указания да подадат заявления за изменение на утвърдените им цени, поради 
промени в цените на горивата на международния и вътрешния пазар и отклонение на 
реалния спрямо прогнозния курс на щатския долар.  

В съответствие с дадените указания “Девен” АД е внесло в ДКЕР заявление с 
вх. № 14-28-11 от 09.08.2004 г. за изменение на действащата цена на топлинната 
енергия.  

Заявителят е представил документите и информацията, изискуеми съгласно  
чл. 27 от Наредбата и съгласно “Указанията за формата и съдържанието на 
информацията, необходима за целите на ценообразуването на топлинната енергия и на 
електрическата енергия от комбинирано производство” (приети с протоколно решение 
на ДКЕР № 46/05.07.2004 г.). 

На основание §3 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредбата 
регулирането на цената на топлинната енергия на това дружество е чрез прилагане на 
метода на регулиране “норма на възвръщаемост на капитала”. 

“Девен” АД произвежда електрическа и топлинна енергия по комбиниран 
начин и затова ДКЕР е определила преференциална цена за продажба на 
електрическата енергия, а при изчисляване на цените на топлинната енергия намира 
приложение правилото на чл. 16, ал. 4 от Наредбата, че необходимите приходи за 
производство на топлинна енергия са равни на разликата между необходимите 
приходи на производителя и прогнозните приходи от продажба на електрическа 
енергия.  

Дружеството е предложило за утвърждаване еднокомпонентна цена на 
топлинната енергия с топлоносител водна пара 22,74 лв./MWh без ДДС. Цената е 
изчислена при стойности на ценообразуващите елементи – регулаторна база на 
активите в размер на 49 174,40 хил. лв., необходими годишни приходи – 83 659 хил. 
лв., норма на възвръщаемост на капитала – 8,7%.  

При прегледа на представената информация е констатирано, че нормата на 
възвръщаемост на собствения капитал е приета 7%, но в Справка №4 е заложена 
преференциална цена на електрическата енергия 64,42 лв./MWh вместо утвърдената с 



Решение № Ц–011 от 30.06.2004 г. на ДКЕР считано от 01.07.2004 г. преференциална 
цена на електрическата енергия 70,24 лв./MWh. 

Предложената от “Девен” АД цена на електрическата енергия от 64,42 лв./MWh 
в модела за изчисляване на цената на топлинната енергия противоречи на 
разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЕ, съгласно която преференциалните цени се 
определят като не по-ниски от 80 на сто от средната продажна цена на електрическата 
енергия за предходната календарна година за битови потребители. ДКЕР счита, че 
цената на топлинната енергия следва да се образува при утвърдената на дружеството 
преференциална цена на електрическата енергия от 70,24 лв./MWh.  

Изчислената еднокомпонентна цена за водна пара след корекция в цената на 
комбинираната електрическа енергия от 64,42 лв./MWh на преференциалната 70,24 
лв./MWh е 22,14 лв./MWh. В цената не е включен ДДС. Тази цена е предложена за 
утвърждаване от ДКЕР в доклад с вх. № ДК-231/30.08.2004 г. на директора на 
дирекция “Топлоенергетика”. Докладът е приет от комисията на закрито заседание на 
31.08.2004 г. 
 На проведеното на 09.09.2004 г. открито заседание на ДКЕР на основание  
чл.13, ал.3, т.2 от ЗЕ за изясняване на обстоятелствата по преписката, “Девен”АД внесе 
писмено възражение срещу цената на топлинната енергия с писмо  
вх.№ 14-28-12/09.09.2004 г. Възражението включва аргументи относно: 

1. Цената на електрическата енергия, при която се изчислява цената на 
топлинната енергия; 

2. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал. 
 

С писмо изх.№14-28-12/04.10.2004 г. на “Девен” АД са дадени подробни 
разяснения, относно възможността ДКЕР да прилага диференциран подход по 
отношение на нормата на възвръщаемост и нивото на цената на електрическата 
енергия. 

 
На 08.10.2004 г. в ДКЕР е проведена среща между представители на комисията 

и ръководството на “Девен” АД, след което с писмо с вх.№14-28-13/20.10.2004 г. е 
постъпило следното предложение от дружеството: 

1.За цена на вносните въглища в разходните елементи за цените да се приеме 
115,7лв./t - среднопретеглена цена на горивото за периода 01.10.2004 : 01.10.2005 г., 
определена на база: 

 1.1. Налични количества на склад към 30.09.2004г.; 
 1.2. Действащи договори за доставка до 31.03.2005г.; 
 1.3. Оферти и резултати от проведени търговски преговори за доставки, 

обхващащи периода от 01.04.2005г. до 30.09.2005г.; 
  1.4. Движението на тенденциите на индекс API-ІІ, обхващащ цени на 
въглищата на база 6000 kcal/kg. 

2. Останалите технически и икономически параметри в справките от модела за 
ценообразуване да се запазят непроменени, в сравнение с предложените за 
утвърждаване стойности на откритото заседание. 
 
 ДКЕР счита, че предложеният подход при определяне на цената на въглищата е 
неприемлив, поради динамиката на пазара на въглища и на валутния пазар. Предвид на 
това, пресмятанията са направени със среднопретеглена цена между цената на 
въглищата на склад към 30.09.2004 г. и цените по сключените към момента договори 
за доставка. 
 

Основните параметри за предстоящия едногодишен период са: 
а) Среден обменен курс лева/USD от 1,6 за периода; 



б) Среднопретеглена цена на въглищата - 98,55 лв./t; 
в) Допълнителни разходи по доставката от 5,65 лева на тон. 
 
След направената корекция в прогнозната цена на въглищата и при 

преференциална цена на електрическата енергия 70,24лв./MWh, изчислената цена на 
топлинната енергия с топлоносител водна пара е 22,22лв./MWh без ДДС. 
 
 Предвид изискванията на ал. 2 и ал. 3 на чл. 33 от Наредбата, съгласно които 
решението се връчва на заявителя и се публикува на страницата на комисията в 
интернет и в бюлетина на комисията, а енергийните предприятия публикуват 
утвърдените цени в един централен и в един местен всекидневник в 7-дневен срок след 
получаване на решението за утвърждаването им и на основание чл. 33, ал. 4 от 
Наредбата, съгласно който новите цени влизат в сила от 1-во число на следващия 
месец, ДКЕР счита, че те следва да бъдат утвърдени считано от 01.12.2004 г. 
 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, т. 6 от Закона за 
енергетиката, чл. 2, т. 1, чл. 16, чл. 33 и § 3 ПЗР от Наредбата за регулиране на 
цените на топлинната енергия, 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
I. Утвърждава елементи на цената по т. ІІ за “Девен” АД: 

 
1. Необходими приходи  – 83 895 хил. лв. 

   2. Стойност на РБА за регулаторни цели – 49 220 хил. лв. 
   3. Разрешена обща норма на възвръщаемост на капитала – 8,7 %. 

 
II. Утвърждава, считано от 01.12.2004 г., пределна цена на топлинната 

енергия с топлоносител водна пара за “Девен” АД - 22,22 лв./MWh без ДДС. 
 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14 (четиринадесет) дневен срок. 


