
 1

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 

 
 
  
 
                                        Р Е Ш Е Н И Е 
 
                                  № Ц - 34  от 12.10.2009 г. 
 
 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
на закрито заседание, проведено на 12.10.2009 г., като разгледа преписка № ПЦ-

129/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-12-00-854/01.07.2009 г.,  за определяне 
преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство, 
подадено от “Доверие Енергетика” АД, гр. Враца, доклад с вх. № Е-Дк-358/24.09.2009 г. 
и след провеждане на открито заседание на 06.10.2009 г., установи следното: 

 
Със заявление с вх. № Е-12-00-854/01.07.2009 г., по което е образувана преписка  

№ ПЦ-129/2009 г., “Доверие Енергетика” АД е поискало от Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) утвърждаване на преференциална цена 
на електрическа енергия от комбинирано производство – 192,36 лв./MWh, без ДДС.  

Искането на заявителя е с правно основание чл. 36 от Наредбата за регулиране цените 
на електрическата енергия (НРЦЕЕ, обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004г., изм. ДВ. бр. 62 от  
31 юли 2007г.), съгласно който лица, чиято дейност не подлежи на лицензиране по Закона за 
енергетиката (ЗЕ), но извършват сделки по регулирани цени, подават заявления по чл. 27, ал. 
1 от НРЦЕЕ, които се разглеждат от комисията по реда на глава трета от НРЦЕЕ.  

Заявителят се явява производител по смисъла на т. 46 от § 1 от Допълнителните 
разпоредби на ЗЕ, която определя, че „производител” е „лице, произвеждащо електрическа 
и/или топлинна енергия”. Дружеството има монтирана инсталация за комбинирано 
производство с газобутален двигател (ГБД) тип САТ 500 SP +E с инсталирана електрическа 
мощност – 0,500 MW и инсталирана топлинна мощност с гореща вода - 0,650 MW с 
коефициент на полезно действие за електрическа енергия – 38,0 % и коефициент на полезно 
действие за топлинна енергия – 47,6 % и промишлен парен котел тип ПКМ 6.5 с инсталирана 
мощност 5 MW, за което е представил Разрешение за ползване № ДК–07-30-30/03.08.2004 г., 
издадено от ДНСК-РДНСК-Враца. 

Съгласно чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, общественият доставчик, съответно крайните снабдители 
са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа цялото 
количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, с изключение 
на количествата, които производителят ползва за собствени нужди или има сключени 
договори по реда на глава девета, раздел VII или с които участва на балансиращия пазар, а 
съгласно ал. 2 от същия член електрическата енергия се изкупува по преференциални цени, 
определени от ДКЕВР. В чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е разписано, че преференциалната цена на 
електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от централи с комбинирано 
производство на електрическа и топлинна енергия се определя на база индивидуалните 
разходи за производство и добавка, определена от комисията по групи производители и по 
критерии съгласно НРЦЕЕ. Това е доразвито в чл. 19б от НРЦЕЕ, съгласно който 
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преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, се 
определя съобразно приети от комисията указания на база индивидуалните разходи за 
производство и добавка по групи производители. Групите производители и добавките за 
всяка от тях се определят от комисията по следните критерии: преобладаващ характер на 
основния топлинен товар - за технологични нужди или за отопление, климатизация и горещо 
водоснабдяване; вид на използваното гориво; технология на комбинираното производство; 
мощност на централата/инсталацията.  

ДКЕВР е приела преминаване към метод на регулиране чрез стимули “горна граница на 
цени” за дружествата от сектор “Топлоенергетика”, поради което регулирането на цената на 
заявителя също следва да се осъществи чрез този метод. На заявителя за пръв път ще се 
определя цена, поради което следва да бъде определен регулаторен период с минималната 
продължителност от две  години, съобразно чл. 4, ал. 1, т. 2 от НРЦЕЕ. 

Съгласно представен Годишен финансов отчет към 31.12.2008 г. на  
“Доверие Енергетика” АД, отчетеният текущ финансов резултат за 2008 г. е печалба в размер 
на 6 хил.лв., а за 2007 г. е загуба в размер на 48 хил.лв. Основният капитал към 31.12.2008 г. 
е в размер на 1 435 хил.лв., а собственият капитал се увеличава до 1 389 хил. лв. за 2008 г. от 
1 383 хил.лв. за предходната година. Нетекущите активи на дружеството нарастват до 1 389 
хил. лв. от 1 376 хил.лв., а текущите активи намаляват на 5 хил. лв. от 14 хил. лв. 
Нетекущите пасиви  на дружеството са 0, а текущите пасиви са намалени на 5 хил. лв. от 7 
хил. лв..За разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност е 
отрицателен и е в размер на 7 хил. лв., в резултат на което паричните средства намаляват. 
Показателят за обща ликвидност  през 2008 г. намалява до 1,00, спрямо предходната година, 
когато е бил 2,00. Отчетената печалба за 2008 г., както и стойностите на финансовите 
показатели изчислени на база обща балансова структура, дават основание да се направи 
извода, че общото финансово състояние на “Доверие Енергетика” АД е много добро. 

Финансовите показатели изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2008 г. 
показват, че дружеството има свободни оборотни средства за покриване на текущите си 
задължения, няма да среща затруднения при инвестирането в нови ДА, както и при 
покриване на финансовите си задължения със собствени средства. 

За 2008 г. “Доверие Енергетика” АД няма нетекущи пасиви, размерът на текущите 
пасиви на дружеството за разглеждания период е малък, в резултат на което собственият 
капитал на дружеството е почти 100%, а привлечените средства по-малко от 1%. 

Дружеството е представило Междинен отчет за финансовото състояние на “Доверие 
Енергетика” АД към 30.06.2009 г., Междинен отчет за всеобхватния доход, Междинен отчет 
за паричните потоци и Междинен отчет за промените в собствения капитал, за периода 
приключващ на 30.06.2009 г. За първото шестмесечие на 2009 г., дружеството отчита загуба 
от дейността си в размер на 11 хил. лв., която е по-ниска, в сравнение със същия период на 
2008 г. в размер на 14 хил. лв. Общите активи на дружеството за първото полугодие на тази 
година, спрямо същия период на миналата година се увеличават на 1418 хил. от 1381 хил. 
лв., в резултат на увеличението на дълготрайните активи (на 1406 хил. лв. от 1376 хил. лв.) и 
на краткотрайните активи (на 12 хил. лв. от 5 хил. лв.). Дружеството не отчита дългосрочни 
пасиви, а краткосрочните пасиви на дружеството намаляват на 10 хил. лв. от 12 хил. лв. За 
разглеждания период реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност е 
положителен. Въпреки отчетената текуща загуба за първото шестмесечие на 2009 г., 
анализът на дейността на дружеството през разглеждания период показва подобряване на 
финансовите показатели, а общото финансово състояние на “Доверие Енергетика” АД може 
да се определи като много добро. 

Финансовите показатели изчислени на база обща балансова структура към 30.06.2009 г. 
показват, че дружеството има свободни оборотни средства за покриване на текущите си 
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задължения, няма да среща затруднения при инвестирането в нови ДА, както и при 
покриване на финансовите си задължения със собствени средства. 

През първото полугодие на 2009 г., “Доверие Енергетика” АД няма дългосрочни 
пасиви, а краткосрочните пасиви на дружеството за разглеждания период са малко, предвид 
на което собственият капитал на дружеството е почти 100%, а привлечените средства са под 
1%. 

Извършеният финансов анализ за 2008 г и първото полугодие на 2009 г. показва, че 
общото финансово състояние на “Доверие Енергетика” АД е много добро. 

 
При прегледа на разходообразуващите елементи в представеното от заявителя 

предложение за утвърждаване на цени е констатирано следното: 
         1. В представените технико–икономически показатели не са посочени данни за  
12 месечен отчетен период (базисна година), тъй като заявителят не е извършвал дейността 
„комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия”; 

2. Прогнозните данни в Справки от № 1 до № 6 са за прогноза 2009 г. 
 
След преглед и оценка на цялата информация са извършени  следните корекции:  
1. В Справка №1 - „Разходи” са коригирани:  
- разходите за горива за автотранспорт от 18 хил. лв. на 8 хил. лв.;  
- разходите за материали за текущо поддържане от 43 хил. лв. на 23 хил. лв.;  
- разходите за абонаментно поддържане от 28 хил. лв. на 10 хил. лв.;  
- разходите за ремонт отнесени към топлинната енергия от 31 хил. лв. на 11 хил. лв.;  
- разходите за заплати и възнаграждения от 90 хил. лв. на 70 хил. лв.;  
- разходите за осигуровки от 49 хил. лв. на 30 хил. лв.;  
- разходите за услуги граждански договори от 5 хил. лв. на 2 хил. лв.  
Корекциите са извършени в съответствие с разходите на подобни инсталации за 

комбинирано производство с горивна база природен газ. 
2. В Справка №2 - „РБА” е коригирана стойността на оборотния капитал от  

850 хил. лв. на 240 хил. лв., изчислена като 1/8 от признатите годишни разходи за дейността, 
намалени с разходите за амортизации. 

3. В Справка №3 - „НВ” е коригирана стойността на собствения капитал в съответствие 
с представения Междинен финансов отчет към 30.06.2009 г. от 1 465 хил. лв. на  
1 419 хил. лв., с изключен финансов резултат за текущия период - загуба в размер на 11 хил. 
лв. от дейността на дружеството. 

4. В Справка №4 - „ТИП в производството” са коригирани: 
- горивото за производство в енергийната част природен газ от 4 260 хил. nm3 на  

4 060 хил. nm3, съгласно номиналното потребление на ГБД. 
- цената на природния газ от 553,69 лв./ хил. nm3 на 382,63 лв./хил. nm3, в съответствие 

с приетия общ подход при регулиране на цените на дружествата от сектор 
„Топлоенергетика” с решение № Ц-22 от 25.06.2009 г. на ДКЕВР в сила от 01.07.2009 г.; 

- Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е в размер на 1,00 лв./MWh, която е определена от 
ДКЕВР на инсталации за комбинирано производство с горивна база природен газ и 
преобладаващ топлинен товар за технологични нужди. 

След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите приходи 
на “Доверие Енергетика” АД за първата година от следващия двугодишен регулаторен 
период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 133,16 лв./MWh, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 132,16 лв./MWh 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./MWh 
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В цената не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 2 085 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 1 147 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,78 % 
Прогнозни количества продадена електрическа енергия – 1 800 MWh 
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

2 600 MWh 
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

35 000 MWh 
и  
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода  

– 55,35 лв./MWh 
Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара  

– 48,60 лв./MWh 
 
Съгласно изискването на чл. 30 от НРЦЕЕ на 06.10.2009 г. е проведено открито 

заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-358/24.09.2009 г., на което изпълнителният 
директор на дружеството е заявил, че не са съгласни с направените корекции на разходите за 
гориво, за материали за текущо поддържане, за абонаментно поддържане и за ремонт.  

С писмо вх. № Е-12-00-959/06.10.2009 г. заявителят е внесъл писмено възражение, към 
което е приложил становище относно техническата част, обосновка за направените разходи 
за производство на електроенергия, както и фактури за извършени разходи. 

След анализ на  възражението комисията е направила следната корекция: 
 - възстановено е коригираното гориво за производство в енергийната част  - природен 

газ на 4260 хил. nm3, съгласно представените данни за номиналното потребление на ГБД. 
Във връзка с решение № Ц-33 от 30.09.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за 

"Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие, считано от 01.10.2009 г., комисията е коригирала 
цената на природния газ, с която са изчислени цените на “Доверие Енергетика” АД, на 
374,13 лв./хил. nm3. 

След извършените корекции изчислената цена и елементите на необходимите приходи 
на “Доверие Енергетика” АД за първата година от следващия двугодишен регулаторен 
период са следните: 

1. Преференциална цена на електрическа енергия – 134,80 лв./MWh, в т.ч.: 
- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 133,80 лв./MWh 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./MWh 
В цената не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 2 125 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 1 147 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,78 % 
Прогнозни количества продадена електрическа енергия – 1 800 MWh 
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

2 600 MWh 
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

35 000 MWh 
и  
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Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода  
– 56,35 лв./MWh 

Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара  
– 49,60 лв./MWh 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1, чл. 32, 

ал. 1, чл. 33, ал. 1 и 3 от Закона за енергетиката и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. “а”, чл. 19б и § 5 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на 
електрическата 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 „Доверие Енергетика” АД, гр. Враца и определя регулаторен период от две 
години, считано от 01.11.2009 г. 

 
ІІ. Считано от 01.11.2009 г., определя на „Доверие Енергетика” АД, гр. Враца за 

първата година от следващия двугодишен регулаторен период преференциална цена на 
електрическа енергия  – 134,80 лв./MWh, в т.ч.: 

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 133, 80 лв./MWh 
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./MWh 
В цената не е включен ДДС. 
 
При ценообразуващи елементи: 
Необходими годишни приходи – 2 125 хил.лв. 
Регулаторна база на активите – 1 147 хил.лв. 
Норма на възвръщаемост – 7,78 % 
Прогнозни количества продадена електрическа енергия – 1 800 MWh 
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода –  

2 600 MWh 
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара –  

35 000 MWh 
 
 

 


