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ПРОТОКОЛ
№ 23
София, 08.02.2018 година
Днес, 08.02.2018 г. от 10:55 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, Ремзи Осман,
Александър Йорданов, Владко Владимиров, 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 пределна цена на топлинна енергия
на „Коген Загоре” ЕООД.
Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров;
Цветанка Камбурова, Георги Петров, Йовка Велчева,
Надежда Иванова, Ели Алексиева, Петя Петрова
По т.1. Комисията разгледа проект на решение относно утвърждаване на
пределна цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД, както следва:
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ!

№ Ц - …..
от ……..2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 3, чл. 36а, ал. 2 от
Закона за енергетиката и чл. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 5 от
София – 1000, бул. ”Княз Дондуков“ № 8 -10; тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82

23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия и Указания за
образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от
комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост
на капитала”, приети с решение по Протокол № 95 от 25.05.2015 г., т. 8 на Комисията
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Р Е Ш И:
Считано от ……..2018 г., утвърждава на „Коген Загоре” ЕООД пределна цена
на топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на
възвръщаемост на капитала”, както следва:
1. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител пара (без ДДС) –
156,21 лв./MWh
2. Ценообразуващи елементи на цената по т. 1:
- Необходими годишни приходи – 150 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 138 хил. лв., от които условно-постоянни – 78 хил. лв. и променливи –
60 хил. лв.
o Регулаторна база на активите – 149 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 7,78%
- Топлинна енергия с топлоносител пара – 960 MWh
* При цена на природния газ - 362,95 лв./knm3, подлежаща на уточнение с реалната
цена на природния газ от 01.01.2018 г. за „Коген Загоре“ ЕООД до окончателното решение
на КЕВР.
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред
Административен съд – София град.
Изказвания по т.1.:
Докладва И. Александров. По време на проведеното открито заседание
представителят на дружеството е изразил своето отношение към доклада и не е имал
забележки към него. Междувременно е предоставена поисканата от работната група
фактура за закупуване на природен газ, за да може от данните в нея да се осъвремени
цената на природния газ в крайното решение. И. Александров прочете проекта на
решение:
Считано от 01.03.2018 г., утвърждава на „Коген Загоре” ЕООД пределна цена на
топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на
възвръщаемост на капитала”, както следва:
1. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител пара (без ДДС) –
156,21 лв./MWh
2. Ценообразуващи елементи на цената по т. 1:
- Необходими годишни приходи – 150 хил. лв., в т. ч.:
o Разходи – 138 хил. лв., от които условно-постоянни – 78 хил. лв. и променливи –
60 хил. лв.
o Регулаторна база на активите – 149 хил. лв.
o Норма на възвръщаемост – 7,78%
- Топлинна енергия с топлоносител пара – 960 MWh
* При цена на природния газ - 362,95 лв./knm3, подлежаща на уточнение с реалната
цена на природния газ от 01.01.2018 г. за „Коген Загоре“ ЕООД до окончателното
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решение на КЕВР.
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред
Административен съд – София град.
И. Иванов каза на И. Александров да прочете проекта на решение, който работната
група предлага за приемане на Комисията, освен приемането на решението и уточни, че
преди да подложи на гласуване проекта на решение отбелязва, че общественото
обсъждане, което трябва да последва това заседание, ще се проведе на 12.02.2018 г. от
14:00 часа. Трябва да се направи необходимото за съобщаване на това на интернет
страницата на Комисията.
А. Йорданов запита дали представената от дружеството фактура за цената на
природния газ съдържа цената, която дружеството плаща за пренос (или пренос и
разпределение). Очаква се да има известно изменение в разходите. Отразява ли се това
върху проекта на решение?
И. Александров отговори, че Комисията трябва да проведе обучение за разчитането
на подобен тип фактури. Дружеството формално си е представило фактурата и те я такава,
каквато „Булгартрансгаз“ ЕАД я е изработило. Това, което прави впечатление и се
различава от позициите, които са залегнали в досегашните справки за цените е, че
природният газ е представен в мегаватчаса. Дадена е цената на природния газ, както и
позициите му. Има параметри, които са свързани с месечния, тримесечния и годишния
капацитет. Има и единични стойности. От цялата тази фактура липсва калоричността, за
да може работната група по обратен начин да превърне тези цени в лева за 1000 нормални
кубически метра. Тази стойност трябва да попадне в ценовите справки на работната група
и да се направят изчисленията. Това е първият случай, когато трябва да се реши това. За
следващите случаи, които са по-големи, работната група смята да изработи справка, която
да се утвърди от Комисията и да бъде част от ценовите справки. Тази справка
предварително ще бъде съгласувана с дружествата и те ще са посочили заявените
капацитети и необходимите им количества. По този начин ще се изчислява надбавката над
цената, която Комисията утвърждава на „Булгаргаз“ ЕАД. Тя ще бъде в зависимост от
неравномерността и различна за различните дружества. По този начин ще се осигури
прозрачност при изчислението на цените. Проведен е разговор с П. Младеновски в
наредбата за цените да се предвиди и възможност за изравняване на надвзети/недовзети
приходи. Дружествата имат възможност дори дневно да коригират заявките си с цел да
минимизират цената на природния газ. Няма как това нещо да бъде отразено прогнозно и
правдиво в цените, особено когато са годишни. Идеята е за първи юли да се реализира
това.
И. Иванов запита А. Йорданов дали е доволен от този отговор.
А. Йорданов каза, че е доволен от отговора и от това, че работната група мисли по
този въпрос. Може да се получи съдействие и от дирекция „Природен газ“ по тези
въпроси. При определянето на тези цени все пак е взета една прогнозна калоричност. За
това изчисление следва тя да се има предвид. След това трябва да се разреши въпросът
когато прогнозната калоричност се разминава от действителната калоричност. Това може
да стане едва на следващ етап. Отбелязва се необходимостта да има механизъм, който да
коригира това разминаване.
От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари относно
проекта на решение.
Предвид гореизложеното,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
1. Приема проект на решение относно утвърждаване на цена на топлинна енергия
3

на „Коген Загоре” ЕООД“;
2. Насрочва обществено обсъждане по реда на чл. 14 от ЗЕ на проекта по т. 1 на
12.02.2018 г. от 14:00 ч.;
3. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени заинтересованите по
смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката лица;
4. Датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат обявени на
интернет страницата на КЕВР;
5. Проектът на решение относно утвърждаване на цена на топлинна енергия на
„Коген Загоре” ЕООД“ да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР.
В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете
на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова.
Решението е взето с шест гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за,
Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Евгения
Харитонова – за), от които три гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров,
Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.
Приложения:
1. Проект на решение относно утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия
на „Коген Загоре” ЕООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Р. Осман)
.................................................
(А. Йорданов)
.................................................
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА

.................................................
(Е. Харитонова)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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