ПРОТОКОЛ
№ 213
София, 09.11.2018 година
Днес, 09.112018 г. от 10:02 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър
Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар
Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П.
Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, И.
Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на
електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.
Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма
други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което
протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно утвърждаване на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД на пределна
цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия за
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа
с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период
с продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране
„норма на възвръщаемост на капитала”.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова,
Ивайло Александров, Георги Петров, Радослав Наков,
Ана Иванова, Йовка Велчева и Надежда Иванова
По т.1. Комисията разгледа проект на решение относно утвърждаване на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД на пределна цена на топлинната енергия и определяне на
преференциална цена и премия за електрическата енергия, произведена по
високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период с продължителност до 30.06.2019
г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”.

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ
№Цот …….2018 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8б, чл. 30, ал. 1, т. 3, чл. 33, ал. 2 и ал. 3,
чл. 33а, чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 32, ал.
1 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, чл.
2, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 24, чл. 24а и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017
г. за регулиране на цените на електрическата енергия, § 13 от преходните и
заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5
от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия и § 33 от преходните и
заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
считано от ……. г., утвърждава на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД пределна цена на
топлинната енергия и определя преференциална цена и премия за електрическата
енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен
период с продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово
регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, както следва:
1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 147,66 лв./MWh, в
т.ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 147,66 лв./MWh
- Премия по чл. 33а от ЗЕ – 77,01 лв./MWh
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без
ДДС) – 78,93 лв./MWh
3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 2:
 Необходими годишни приходи – 113 896 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 109 459 хил. лв., от които условно-постоянни – 12 314 хил. лв. и
променливи - 97 145 хил. лв.
o Регулаторна база на активите – 61 360 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 7,23%.
 Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 60 270
MWh.
 Електрическа енергия от невисокоефективно комбинирано производство –
586 000 MWh.
 Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 233 970 MWh.
Изказвания по т.1:
Докладва И. Александров, който каза, че след проведеното открито заседание със
заявителя, няма постъпили в Комисията възражения по проекта на решение.
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И. Александров прочете проекта на решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8б, чл. 30, ал. 1, т. 3, чл. 33, ал. 2 и ал. 3, чл. 33а,
чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от
Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 2, ал. 2,
т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 24, чл. 24а и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за
регулиране на цените на електрическата енергия, § 13 от преходните и заключителни
разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за
регулиране на цените на топлинната енергия и § 33 от преходните и заключителни
разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за
регулиране на цените на електрическата енергия
считано от 01.12.2018 г., утвърждава на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД пределна цена на
топлинната енергия и определя преференциална цена и премия за електрическата
енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа с комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период с
продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране
„норма на възвръщаемост на капитала”, както следва:
1. Преференциална цена на електрическата енергия – 147,66 лв./MWh, в т.ч.:
- индивидуални разходи за единица енергия – 147,66 лв./MWh
- Премия по чл. 33а от ЗЕ – 77,01 лв./MWh
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода –
78,93 лв./MWh
3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 2:
Необходими годишни приходи – 113 896 хил. лв., в т. ч.:
o
Разходи – 109 459 хил. лв., от които условно-постоянни – 12 314 хил. лв. и
променливи - 97 145 хил. лв.
o
Регулаторна база на активите – 61 360 хил. лв.
o
Норма на възвръщаемост – 7,23%.
Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 60
270 MWh.
Електрическа енергия от невисокоефективно комбинирано производство –
586 000 MWh.
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 233 970 MWh.
И. Н. Иванов обърна внимание, че съобщените цени в решението са без ДДС.
И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на
решение. Председателят насрочи общественото обсъждане на проекта на решение за
цената на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД да се проведе на 14.11.2018 г. от 10:00 ч.
Предвид гореизложеното, Комисията
Р Е Ш И:
1. Приема проект на решение относно утвърждаване на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД на
пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена и премия за
електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централа
с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период
с продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране
„норма на възвръщаемост на капитала”;
2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от Закона за енергетиката на
проекта по т.2 на 14.11.2018 г. от 10:00 ч.;
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3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по
смисъла на чл. 14, ал.2 от Закона за енергетиката лица;
4. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане
да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги
Златев, Евгения Харитонова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова - за,
Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения
Харитонова - за), от които четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(С. Тодорова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)
.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(А. Фикова - главен експерт)
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