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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

           
 
 
                                                                Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ Ц - 024 от 04.08.2008 г. 

 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 04.08.2008 г., като разгледа документите, 
приложени по преписка № 14/2008 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-12/ 
20.03.2008 г., подадено от “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, гр. Бургас, за 
утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, събраните данни от 
проведените на 17.06.2008 г. открито заседание по преписката и на 01.07.2008 г. - 
обществено обсъждане, и доклад с вх. № Е-ДК-205/06.06.2008 г., установи следното: 

 
Преписка № 14/2008 г. е образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-12/20.03.2008 г., 

подадено от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, с искане за издаване на разрешение 
за извършване на сделка на разпореждане – продажба на имуществото, с което се 
осъществява лицензионна дейност, за прекратяване на лицензия № Л-106-03/10.05.2001 г. за 
производство на електрическа и топлинна енергия и за издаване на нова такава на “Лукойл 
Енергия и Газ България” ЕООД и утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия. 

Заявлението за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия е подадено 
от “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката, които гласят, че когато лицензионната дейност се осъществява по цени, 
подлежащи на регулиране по ЗЕ, към заявлението за издаване на лицензия задължително се 
подава и заявление за утвърждаването им. По силата на чл. 41, ал. 3 от ЗЕ в срок до три 
месеца от подаване на заявленията комисията издава или мотивирано отказва издаването на 
лицензия и утвърждава или определя съответните цени. 

 
Предложените за утвърждаване цени от дружеството са както следва: 
1. Цена на комбинирана електрическа енергия без ДДС – 125,00 лв./МВтч, 
2. Цена на топлинна енергия без ДДС – 123 лв./МВтч. 
Към заявлението дружеството е приложило следната информация: 
1. Справки с технико-икономически данни от №1 до №6 съгласно указанията на 

ДКЕВР; 
2. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението. 
 
Във връзка с подаденото заявление за утвърждаване на цени и на основание чл. 38, ал. 2 

от ЗЕ с писмо изх. № Е-ЗЛР-Р-12/09.04.2008 г. от дружеството е поискана следната 
допълнителна информация: 

1. Отчетна информация за 2007 г., изготвена съгласно Справки от №1 до №6, при 
спазване на указанията на ДКЕВР (само за ТЕЦ); 

2. Обосновка на разходите за застраховки в Справка №1 „Разходи”; 
3. Разходите за амортизации в Справка №1 „Разходи” да бъдат отнесени по продукти 

съгласно указанията на ДКЕВР; 
4. Разходите за ремонти в Справка №1 „Разходи” да бъдат отнесени по продукти 

съгласно указанията на ДКЕВР; 
5. Обосновка на разходите „Други” в т. Други разходи в Справка №1 „Разходи”; 
6. Обосновка на разходите за енергия в Справка №1 „Разходи”; 
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7. Справка №2 „РБА” да бъде попълнена съгласно указанията на ДКЕВР; 
8. Справка за структурата на привлечения капитал и копие от всички договори за кредит 

и/или финансов лизинг с приложенията към тях; 
9. Справка-изчисление на среднопретеглената норма на възвращаемост на привлечения 

капитал от Справка №3 „Норма на възвращаемост на капитала”, като на дружеството е 
указано, че в стойността на привлечения капитал се включват само възмездни заеми и 
задължения по договори за финансов лизинг; 

10. Обосновка на количествата топлинна енергия за собствени нужди в Справка №4 
„ТИП в производството”; 

11. Обосновка на стойността на признатата мощност в Справка №4 „ТИП в 
производството”; 

12. Обосновка на структурата, количествата и цените на всички горива, използвани в 
производството; 

13. Обосновка на цените на продаваната принудена и кондензационна електрическа 
енергия; 

14. В Справка „Приложение” да се попълнят коректно данните в зависимост от 
режимите на работа и при спазване указанията на ДКЕВР; 

15. В заявлението за цени да се посочат цените на топлинната енергия с пара и с гореща 
вода. 

 
С писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-12/23.04.2008 г. дружеството е представило исканата 

информация. 
Новото предложение за утвърждаване на цени за енергия е следното: 
1. Цена на комбинирана електрическа енергия без ДДС – 163 лв./МВтч; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 60 
лв./МВтч; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
83 лв./МВтч. 
Цените са изчислени при следните цени на горивата: 
- природен газ – 365,00 лв./хил. нм3; 
- мазут – 523 лв./т; 
- нефтозаводски газ – 762 лв./т. 
 
След прегледа на представената информация са извършени следните корекции: 
- Коригирани са разходите за ремонт от 5 000 хил. лв. на 2 500 хил. лв., т. е с 2 500 

хил. лв. или с 50%, в съответствие с нивото на отчетените стойности за 
предходната година.  

- Коригирани са разходите за външни услуги от 455 хил. лв. на 105 хил. лв., т. е с 
350 хил. лв. или със 77%, в съответствие с нивото на отчетените стойности за 
предходната година.  

- Коригирани са разходите за амортизации в Справка №2 „РБА” в съответствие с 
Указанията на ДКЕВР и стойността на активите съобразно представения 
предварителен договор. Извършено е допълнително преразпределение на 
активите по продукти на производство. 

- Коригирани са стойностите на признатите мощности за топлинна енергия с водна 
пара и гореща вода. 

- Актуализирана е цената на природния газ на 463,09 лв./1000 нм3 – прогнозна цена 
на природния газ, с която са изчислени цените на дружествата от сектор 
„Топлоенергетика” за следващия ценови период; 

- Нанесена е корекция във формулата за изчисление на цената на комбинираната 
електрическа енергия, в съответствие с факта, че дружеството произвежда и 
кондензационна електрическа енергия за задоволяване на потребностите на 
основното производство. С нанесената техническа поправка се допуска, че цената 
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на кондензационната енергия е равна на цената на принудената електрическа 
енергия. 

- Цената на комбинираната електрическа енергия е пресметната при условието, че 
цената на принудената електрическа енергия е равна на общата цена на 
електрическата енергия, която се произвежда в дружеството при разделението на 
разходите. 

 
 Предвид прилагания от комисията метод на регулиране чрез стимули “горна граница 
на цени” за дружествата от сектор “Топлоенергетика” регулирането на цените на „Лукойл 
Енергия и Газ България” ЕООД също следва да се осъществи чрез този метод. На основание 
§ 4 от ПЗР на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и § 5 от 
ПЗР на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) комисията 
приема с решение прилагането на методи на регулиране чрез стимули. Тъй като „Лукойл 
Енергия и Газ България” ЕООД за пръв път получава лицензия за извършване на дейност в 
енергетиката и съответно за пръв път му се утвърждават цени, то за него следва да бъде 
определен регулаторен период с минималната продължителност от 2 години, съгласно чл. 4, 
ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦТЕ и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦЕЕ. 

 
На проведените на 17.06.2008 г. открито заседание по преписката и на 01.07.2008 г. - 

обществено обсъждане на проекта на решение представителите на дружеството са заявили 
намеренията на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД енергийният му обект да остане 
заводска централа. Същевременно дружеството има намерение да изгради една ефективна 
енергийна мощност на принципа на когенерацията, която да е между 150 и 200 МВт и се 
очаква да влезе в експлоатация около 2012 г. Тъй като часовото електропотреблението на 
площадката на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД е от порядъка на 130-150 MВтч. и изцяло ще 
се задоволява от централата, представителите на дружеството са заявили, че с евентуалния 
часов излишък от около 30-50 MВтч. биха желали да излязат на пазара на електрическа 
енергия и да подават към системата. Предвид обстоятелството, че това не може да се случи 
преди изграждане на новата мощност през 2012 г., може да се направи извода, че за 
следващия двугодишен регулаторен период дружеството не предвижда продажби на 
електрическа енергия по преференциални цени, поради което ДКЕВР счита, че не са налице 
основанията за определяне на преференциална цена на електрическата енергия. 

 
 След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите 
приходи на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД за първата година от следващия 
двугодишен регулаторен период са следните: 
1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 
74,10 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
73,60 лв./МВтч; 
3. Индивидуална цена на комбинираната електрическа енергия – 148,28 лв./МВтч; 
4. Необходими годишни приходи – 279 039 хил. лв.; 
5. Регулаторна база на активите – 51 939 хил. лв.; 
6. Норма на възвръщаемост – 7,78%; 
7. Прогнозни количества електрическа енергия за ценовия период – 796 782 МВтч; 
8. Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара за ценовия период - 2 336 979 
МВтч; 
9. Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода за ценовия период – 13 021 
МВтч. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 2, чл. 32, 
ал. 1 и 3 и чл. 33, ал. 1 и 3 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”,  
чл. 33, ал. 1, т. 1 и § 4 от ПЗР на Наредбата за регулиране на цените на топлинната 
енергия,  
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
                                                         Р Е Ш И: 

 
 

І. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули „Горна граница на 
цени” за „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, гр. Бургас и определя регулаторен 
период от две години, считано от 01.09.2008 г. 

 
ІІ. Считано от 01.09.2008 г. утвърждава пределни цени на топлинната енергия на 

„Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, гр. Бургас, както следва: 
1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 
74,10 лв./МВтч 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 
73,60 лв./МВтч; 

 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 279 039 хил. лв.; 
Регулаторна база на активите – 51 939 хил. лв.; 
Норма на възвръщаемост – 7,78%; 
Прогнозни количества топлинна енергия с водна пара за ценовия период  
– 2 336 979 МВтч; 
Прогнозни количества топлинна енергия с гореща вода за ценовия период  
– 13 021 МВтч. 

 
ІІІ. Отказва да определи преференциална цена на електрическата енергия, 

произведена по комбиниран начин, на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, гр. 
Бургас. 

 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в  

14 (четиринадесет) дневен срок. 
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