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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ Ц-025 от 25.11.2004 г. 
 
 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 25.11.2004 г., като разгледа заявления за 
определяне на преференциална цена на електрическа енергия, произведена по 
комбиниран начин и за утвърждаване на цена на топлинна енергия с вх.  
№ ЗЛР-Л-39/25.08.2004 г. и № ЗЛР-Л-39/26.10.2004 г. на “КАМИБО” ЕООД, 
събраните данни от проведеното на 24.11.2004 г. открито заседание по преписката 
и доклад с вх. №ДК-323/16.11.2004г. от директора на дирекция “Топлоенергетика”, 
установи следното: 
 
 “КАМИБО” ЕООД е подало заявление с вх. № ЗЛР-Л-39/25.08.2004 г. за 
издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. В 
изпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2 от ЗЕ заедно с това заявление е подадено и 
заявление за утвърждаване на цени на комбинирана електрическа енергия и топлинна 
енергия с топлоносители гореща вода и водна пара. 
 Предложените за утвърждаване цени са следните: 

1. Преференциална цена на електрическата енергия - 0,0803 лв./kWh; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара -  

60 лв./MWh; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

32,80 лв./MWh. 
 

Като приложения към заявлението са представени: 
1. Справки № 1-7 с информация по образуването на цените, съгласно приетите от 

комисията “Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за 
целите на ценообразуването на топлинната енергия и на електрическата енергия от 
комбинирано производство.” 

2. Бизнес план, в т.ч: 
2.1 Производствена програма на дружеството за периода 2004-2008 г., 
включително специфични и годишни разходи за гориво за производство на 
топлинна и електрическа енергия; 
2.2 Ремонтна програма на дружеството за периода 2004-2008 г.; 
2.3 Инвестиционна програма на дружеството за периода 2004-2008 г.; 
2.4 Програма за опазване на околната среда. 
 
При прегледа на представената информация са направени следните констатации: 

1. В справка №2 не е попълнена таблицата с общата регулаторна база на активите, 
свързани с лицензионната дейност; 

2. В справка №2 в таблицата с разделените активи за топлинна и електрическа 
енергия, в стойността на регулаторната база на активите са включени само 
работещите съоръжения на енергийното производство; 



3. В справка №3 общата норма на възвръщаемост е получена с норма на 
възвръщаемост на собствения капитал 8%; 

4. В справка №4 стойността на собствените нужди от електрическа енергия са 
сравнително високи – 20,41% за технологичния режим на производство; 

5. В справка №4 в стойността на собствените нужди от топлинна енергия е 
включена топлинната енергия за деаерация, с което СН се завишават 
допълнително за технологичния режим на производство; 

6. В справка №4 за стойности на признатите мощности в производството по 
топлоносители са посочени стойностите на енергията по топлоносители; 

7. В справка №4 пресмятанията са направени при цена на природния газ 228 
лв./1000 нм3. 

 

С оглед привеждане на ценовите параметри в съответствие с изискванията на 
комисията, с писмо изх. № ЗЛР-Л-39 от 18.10.2004 г. е изискано допълнително от 
дружеството да се преработят предоставените в ДКЕР форми с информация по 
образуването на цените, а именно: 

1. Основните елементи на цените (разходи и количества) да се отнасят за 
календарната 2005 г; 

2. Активите на дружеството, съгласно справка №2 да бъдат посочени към момента 
на тяхното придобиване; 

3. За изчисленията цената на природния газ да е 231,75 лв./1000 нм3 - действащата 
цена за ІV тримесечие на 2004 година; 

4. Да се работи с примерна норма на възвръщаемост на собствения капитал 7%. 
 

С писмо вх. № ЗЛР-Л-39 от 26.10.2004 г. “КАМИБО” ЕООД е подало ново 
заявление за утвърждаване на цени: 

1. Преференциална цена на електрическата енергия - 80 лв./MWh; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара - 58,03 
лв./MWh; 
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 31,01 
лв./MWh. 

Като приложения към заявлението са представени: 
1. Справки № 1-7 съгласно приложенията към указанията на ДКЕР за формата и 

съдържанието на информацията за ценообразуване; 
2. Заверен от одитор годишен финансов отчет за 2003 г. на “КАМИБО” ЕООД; 
3. Прогнозни отчети на приходите и разходите и на паричния поток на ТП 

“Хименерго” за периода 2005-2008 г. 
 

При прегледа на представената допълнително информация е констатирано 
следното: 

1. Извършена е преоценка на активите на ТП “Хименерго”, като преоценената 
стойност е 9 533 хил.лв. Тази стойност превишава с 300 хил.лв. цената на 
придобиване на активите от банката. 

2. В регулаторната база на активите за целите на ценообразуването е извадена 
стойността на активите на сяровъглеродното производство на стойност 3 715 
хил. лв. като активи несвързани с дейността по лицензията за производство на 
топлинна и електрическа енергия; 

3. Дружеството е представило обосновка на стойността на оборотния капитал - 
2 500 хил.лв. Поради авансово плащане на природния газ за два месеца в 
рамките на 30 дни (около 9 000 хил.нм3) и забавяне на постъпленията от 



продажбата на електрическа и топлинна енергия с около 45-60 дни се получава 
недостиг на финансови средства при заплащане на природния газ; 

4. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 8 % на 7 %; 
5. Собствените нужди от електрическа енергия за производство са намалени от 

16 000 MWh на 10 400 MWh, т.е от 20,41% на 13,27% след изваждане на 
електрическата енергия за собствено потребление на сяровъглеродно 
производство; 

6. Собствените нужди от топлинна  енергия за производство са намалени от 
23 000 MWh на 11 000 MWh, т.е от 12,78 % на 6,11 % след изваждане от 
собствените нужди на топлинната енергия за деаерация; 

7. Изчисленията са извършени при цена на природния газ 231,75 лв./1000 нм3- 
действащата цена за ІV тримесечие на 2004 г.; 

8. Специфичните разходни норми за производство на топлинна и електрическа 
енергия са в ел = 282,18 g/kWh и в т = 126,07 kg/MWh и са сравнително ниски за 
прогнозния технологичен режим на производство, типа и техническото 
състояние на използваните съоръжения; 

9. Индивидуалната цена на комбинирана електрическа енергия е 81,44 лв./MWh. 
 

След прегледа на цялата техническа и икономическа информация по 
образуването на цените, могат да се направят следните общи заключения: 

1. Прогнозните ценообразуващи елементи за 2005 г. не могат да бъдат 
сравнявани с т.н. базисна година, поради факта, че производството е спряно на 
31.07.2002 г. и до настоящия момент не е работило; 

2. Производствената програма не предвижда производство на принудена 
електрическа енергия. Основния потребител на топлинна енергия е “Топлофикация - 
Враца” ЕАД през отоплителния сезон. Производството на комбинирана електрическа 
енергия е пряка функция от топлинния товар, респективно от външната температура. 
Следователно съществуват потенциални възможности за производство и на принудена 
електрическа енергия, което не е предвидено при определянето на цените; 

3. Режима на потребление на топлинна енергия от производството в годишен 
разрез е неравномерен, с лятно прекъсване и потенциална възможност от рязко 
увеличение на товара, при пуск на основните мощности на “Химко” АД; 

4. Към настоящия момент основните ремонтни дейности по първоначалния пуск 
на енергийното производство не са приключили и съответно - остойностени и 
фактурирани. 

 
ДКЕР счита, че предложението на дружеството е изготвено в съответствие с 

принципите на ценообразуване и предложените цени могат да бъдат утвърдени. 
 
 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, чл. 30, ал. 1, т. 1 и т. 2, 
чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1, чл. 16, чл. 33 и § 3 ПЗР от 
Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 2, т. 1 от 
Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, 

 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
Р Е Ш И: 

 
I. Утвърждава елементи на цената по т. ІІІ за “КАМИБО” ЕООД: 

1. Необходими приходи – 11 437 хил. лв. 
2. Стойност на РБА за регулаторни цели – 8 318 хил. лв. 

   3. Разрешена обща норма на възвръщаемост на капитала – 8,70 % 
 

II. Определя за “КАМИБО” ЕООД, считано от 01.12.2004 г., преференциална 
цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин 80 лв./MWh без 
ДДС. 

 
III. Утвърждава за “КАМИБО” ЕООД, считано от 01.12.2004 г., пределни 

цени на топлинната енергия по топлоносители: 
1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара - 58,03 

лв./MWh без ДДС; 
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 

31,01 лв./MWh без ДДС. 
 

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


