Заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия и на мрежови услуги по чл. 30, ал. 1,
т. 1,6, 9,10,13 и 15 от ЗЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Изх.№: ИзхК-EPRS-

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

От ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
(фирма на заявителя)

България, гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258, ВАРНА ТАУЪРС, кула- Г
(седалище и адрес на управление)

България, гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258, ВАРНА ТАУЪРС, кула- Г
(пълен и точен адрес за кореспонденция)

ЕИК 103533691
Банкова сметка xxx,
банков код xxx при xxx
Телефон: xxx, факс: xxx, e-mail: xxx
притежаващо Лицензия № Л-139-11/13.08.2004 г. за дейността „Oбществено снабдяване с
електрическа енергия”,
представлявано от Пламен Стоянов Стефанов, ЕГН xxx, документ за самоличност: л.к. №
xxx, изд. на xxx от МВР-xxx, в качеството му на Председател на Управителния съвет и Яна
Маринова Димитрова, ЕГН xxx, притежаваща л.к. № xxx, издадена на xxxг. от МВР – xxx, в
качеството ѝ на член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД.
(имена съгласно документ за самоличност)

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
1. Моля, на основание чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредба №1 на КЕВР за регулиране на цените
на електрическата енергия да утвърдите, считано
(изписва се нормативен документ)

от 01.07.2019г. следните цени:
Цени за крайно снабдяване с електрическа енергия от обществен/краен снабдител:

Начин на измерване

Зони в денонощието

Цена (BGN/kWh, без акциз и ДДС)

1. Цени на електрическа енергия за небитови потребители
С три скали

С две скали

Върхова

xxx

Дневна

xxx

Нощна

xxx

Дневна

xxx

Нощна

xxx

С една скала

xxx

2. Цени на електрическа енергия за битови потребители
С две скали

Дневна

xxx

Нощна

xxx

С една скала

xxx

(изброяват се предлаганите цени по компоненти и тарифи, ако такива се предвиждат)

2. Прилагамe следните документи:
2.1. Финансово-счетоводен отчет за 2018 г. (приложение № 1);
2.2. Актуализирани технико-икономически данни (приложение № 2);
2.3. Доказателства за оповестяване на предложението за изменение на цените на
електрическата енергия за снабдяване от крайният снабдител (приложение № 3);
2.4. Предложение, обосновка на предложението за промяна на действащите цени
(приложение № 4);
2.5. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението- платежно нареждане
(приложение № 5).
(подробен опис на прилаганите документи)
Желая да получа Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) по следния начин:
☒на място в сградата на КЕВР, на адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10;
☐чрез куриер/лицензиран пощенски оператор на посочения адрес за кореспонденция;
☐по електронен път, на посочен електронен адрес, който позволява получаване на
съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна
система за връчване:............................................................................................
(посочва се електронен адрес)

☐факс.
(Моля, отбележете Вашето желание чрез натискане в едно от квадратчетата ☒)
Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска
допълнително в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Дата:____________

Подписи:____________________
Пламен Стефанов

____________________
Яна Димитрова

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
Долуподписаният………………………………………………………………………..,
(трите имена по документ за самоличност)

в качеството ми на……………………………………………………………………………….
(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМЕ, че предоставената информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства нося отговорност по
чл. 311 от Наказателния кодекс.
Задължавам се да уведомя КЕВР в 7-дневен срок от настъпването на промяна в
декларираните данни и обстоятелства.
Дата:____________

Подписи:____________________
Пламен Стефанов
____________________
Яна Димитрова

*Декларацията се попълва в случай, че заявлението и приложените документи към него се
подават по електронен път чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от
КЕВР
ПЪЛНОМОЩНО
За представител, който да представлява заявителя в отношенията с КЕВР,
упълномощавам Пламен Стоянов Стефанов
(имена съгласно документ за самоличност)

ЕГН/ЛНЧ xxx
*роден/а на xxx в гр. xxx
(дд.мм.гггг)

(град, държава)

(*попълва се за пълномощници, които нямат присвоен ЕГН или ЛНЧ)
документ за самоличност № xxx изд. на xxx г. от МВР-София
(дд.мм.гггг)

Дата:____________

(орган по издаване)

Подписи:____________________
Пламен Стефанов
____________________
Яна Димитрова

(Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Приложенията към заявлението
следва да са изготвени или заверени от лице с представителна власт, освен ако не са в оригинал, изготвен от
трети лица. Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства и на
приложените документи и данни, подписана от заявителя. Когато заявлението не се подава от лице, законно
представляващо енергийното предприятие, към заявлението се прилага и пълномощно с нотариално заверен
подпис на това лице. Заявлението и приложенията към него се подават на място в деловодството на КЕВР
(на хартиен и електронен носител), по пощата/куриер (на хартиен и електронен носител) или чрез Единния
портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР (подписани от заявителя с квалифициран
електронен подпис). Към заявление, подадено по електронен път, се прилага декларация за истинността на
заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя с квалифициран
електронен подпис. Когато заявлението се подава по електронен път от лице, което не представлява
енергийното предприятие по закон, се представя електронен образ на пълномощно с нотариално заверен
подпис на това лице.)

Забележка:
 За разглеждане на заявлениeто е необходимо да бъде заплатена такса в размер на
1000,00 лв., внесена по сметката на КЕВР в БНБ-Централно управление, IBAN: BG78 BNBG
9661 3000 1420 01, BIC код: BNBG BGSD, на основание чл. 1, ал. 1, т. 3 от Тарифа за таксите,
които се събират от КЕВР по Закона за енергетиката.

Указания за формата и съдържанието на приложените документи:
В зависимост от заявената за утвърждаване цена, към заявлението се прилагат:
1. Информация за 12-месечен отчетен период (базисна година);
2. Годишен финансов отчет с приложения към него, изготвен в съответствие с изискванията
на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
3. Финансово-счетоводна информация за базисната година в съответствие с чл. 4 и чл. 5 от
Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ);
4. Технико-икономически данни, включително месечни отчети за продажбите през базисната
година, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени,
изисквана в съответствие с решението на комисията по чл. 5 от НРЦЕЕ;
5. Информация по групи клиенти за базисната година, включително брой на клиентите,
продажби на енергия, приходи и данни за фактурирането;
6. Данни за базисната година, прогнозна информация за новия ценови период (разходи,
количества за осъществяване на лицензионната дейност, инвестиции и др.);
7. Информация за планираните инвестиции по направления и групи обекти в съответствие с
методиката по чл. 3, ал. 5 от НРЦЕЕ;
8. Обосновка на предложените за утвърждаване инвестиции, в т.ч. постигането на конкретни
показатели по отношение на осъществяване на лицензионната дейност – развитие и
подобрение на мрежата, повишаване на сигурността на доставките, намаление на
технологичните разходи и други цели;
9. Подробен отчет за постигнатите резултати за изпълнението на инвестициите за всяка
ценова година от регулаторния период и анализ по отношение на постигнатите показатели за
качеството на енергията и обслужването на клиентите, както и промените в ефективността;
10. Справки, които включват изискваната от комисията информация. Формата на справките
е задължителна и не могат да бъдат изтривани редове и/или колони. Заявителят може да
представя допълнителна информация извън задължителната по справките;
11. Допълнителна информация относно ценообразуващите елементи по искане на комисията
или при необходимост от допълнителна обосновка;
12. Всякаква друга информация, която заявителят счита за необходимо да представи в
подкрепа на подаденото заявление или изискана от комисията;
13. Със заявленията за утвърждаване на цени енергийните предприятия могат да предявяват
искания за признаване и компенсиране на невъзстановяеми разходи и на разходи,
произтичащи от наложени задължения към обществото, като прилагат съответните
доказателства, обосноваващи искането им.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД,
Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009
ЕИК 103533691

Предложение и обосновка на предложението за
утвърждаване на необходими приходи и цени за
периода 01 юли 2019 – 30 юни 2020 г.

март 2019 г.
Варна
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І. ВЪВЕДЕНИЕ
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД притежава лицензия за извършване на дейността
обществено снабдяване с електрическа енергия. Съгласно разпоредбите на
Закона за енергетиката (ЗЕ), снабдяването с електрическа енергия е услуга от
обществен интерес, която се предоставя по регулирани от Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени и не може да бъде отказвана по
причини, непосочени в ЗЕ. Също така на дружеството са наложени и законови и
лицензионни задължения за поддържане на центрове за обслужване на
клиенти, канали за плащане на сметки, изпращане на определена информация с
фактурите и други.
Съгласно Наредба № 1 на КЕВР за регулиране на цените на електрическата
енергия (НРЦЕЕ)1, утвърдените от комисията необходими годишни приходи за
дейността по лицензията за крайно снабдяване с електрическа енергия
включват надценка за дейността в размер до 7% от средната покупна цена за
енергия на дружеството, като следва да компенсира и разходите за балансиране
на дружеството. С напредването на процеса на либерализация на пазара, този
размер на надценката се оказва крайно недостатъчен да покрие тези видове
разходи на дружеството, които не се изменят пропорционално на
намаляващите количества на продадената електрическа енергия.
През последните години възникнаха и нови обстоятелства и задължения към
крайните снабдители. Такъв вид задължение е наложената промяна в пазарния
модел на електроенергия и вменените функции за крайния снабдител, като
координатор на специална балансираща група, което поражда допълнителни
разходи за енергия за балансиране на битовите и небитови потребители,
присъединени към разпределителната мрежа на ниско напрежение. Не на
последно място, крайният снабдител изпълнява задължение и по чл. 94а, ал.3 от
ЗЕ да изкупува и префактурира на Обществения доставчик (НЕК ЕАД)
електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници и от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна
енергия, присъединени към електроразпределителната мрежа. Освен това,
съгласно Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) на крайните снабдители са
вменени задължения, изразяващи се в поставени индивидуални цели за
изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност на
крайните клиенти. Тези законови задължения също са свързани с икономически
обосновани разходи.
Гореизложеното дава основание за разглеждане на заявлението на ЕНЕРГО-ПРО
Продажби АД и коригиране на необходимите приходи до нива, които да
осигурят възстановяване на пълните разходи за закупуване на електрическа
енергия, оперативните разходи във връзка с осъществяване на дейността
съгласно издадената лицензия, разходите, предизвикани от изпълнение на
законови задължения и възвръщаемост.
В изпълнение на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ, в едномесечен срок преди подаване на
заявлението за утвърждаване на нови цени и коригиране на необходими
1

Публикувана в бр. 25 на ДВ на 24.03.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2018 г
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приходи в КЕВР, оповестихме в средствата за масова информация намерението
си да кандидатстваме за утвърждаване на новите цени. Публикациите бяха
направени на 28.02.2019 г. в националния всекидневник в. 24 часа и местния в.
Черно море, излизащ в гр. Варна.

II. ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА
УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ НА ЕНЕРГО-ПРО Продажби
АД
В настоящето заявление ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД се придържа към
законовите изисквания за ценообразуване и се стреми да постигне следните
цели:
 Цените на крайния снабдител да възстановяват по правилен начин
разходите за снабдяване и административните разходи на дружеството,
предизвикани за изпълнение на дейността по лицензията от отделните
категории потребители;
 Предлаганите цени и тарифи в отделните сегменти да са съобразени с
пазарните принципи, както и с очакваните промени в електроенергийния
пазар;
 Спазване на принципа цените да са недискриминационни, да са определени
по обективен и прозрачен начин и да не допускат кръстосано субсидиране
между отделните групи потребители, както и продажба на електрическа
енергия под себестойност.
Също така, предложението на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е разработено
отчитайки нуждата от:
 Приспособяване към изискванията на пазара, чрез осъществяване на
гъвкава, ефективна и конкурентоспособна дейност, при най-високо
постижимо ниво;
 Подобряване качеството на предоставяните услуги, включително и работата
с клиенти;
 Подобряване на търговската дейност, чрез предоставяне на качествени и
навременни услуги;
 Оптимизиране на разходите, като фактор за подобряване на финансовите
резултати от дейността.
При определяне на необходимите приходи за ценовия период сме се
придържали изцяло към действащата към датата на подаване на заявлението
НРЦЕЕ. Съгласно чл. 10, ал. 5 от НРЦЕЕ, необходимите приходи за дейността
крайно снабдяване с електрическа енергия са резултативни от всички разходи
за покупка на електрическа енергия, разходи за балансиране и компонентата за
дейността "снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител".

ІIІ. ОБОСНОВКА на предложението за нови необходими приходи за
периода 01 юли 2019 – 30 юни 2020 г. на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заявява следните ценообразуващи елементи за
ценовия период 01 юли 2019 г. – 30 юни 2020 г.:
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ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009
ЕИК 103533691

A. Разходи за закупуване на електрическа енергия за крайно снабдяване,
включително за Задължение към обществото –xxx хил.лв.
B. Компонента за дейността краен снабдител, по смисъла на чл. 10, ал. 5 от
НРЦЕЕ – xxx хил.лв.
C. Количества електрическа енергия за снабдяване на крайни клиенти – xxx
MWh
D. Общо необходими приходи за ценовия период от 01.07.2019 г. до 30.06.2020
г. – xxx хил.лв.
ЕПРП заявява и следните разходи за утвърждаване от КЕВР за ценовия период
от 01.07.2019 г. до 30.06.2020, които поради ограниченията на НРЦЕЕ не са
калкулирани в необходимите приходи:
E. Разходи за енергийна ефективност, свързани с ангажиментите по чл. 35,
ал.2, т.5 от ЗЕ – xxx хил.лв.
F. Разходи за несъбираеми вземания в размер на xxx% от необходимите
приходи – xxx хил.лв.
G. Непокрити разходи на компанията за еклоатационни разходи и балансиране
– xxx хил.лв.

А. РАЗХОДИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА КРАЙНО
СНАБДЯВАНЕ – xxx хил.лв.
Разходите за закупуване на електрическа енергия са изчислени на база прогноза
за потреблението на електрическа енергия от отделните групи клиенти.
Съгласно изискванията на чл. 94а, ал.1 от ЗЕ, крайният снабдител осигурява
снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови клиенти,
присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско
напрежение в лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от
друг доставчик.
Разходите за закупуване на електрическа енергия от Обществения доставчик са
изчислени по действащата към момента на подаване на настоящото заявление
средна покупна цена на електрическата енергия в размер на 108.46 BGN/MWh и
количества електрическа енергия, предназначени за крайни клиенти на
регулирания пазар – xxx MWh, с включени xxx MWh за собствени нужди.
Съгласно приложените справки към настоящото заявление, е видно че
разходите за закупуване на електрическа енергия за снабдяване на крайни
клиенти възлизат на xxx хил.лв.
На основание чл. 10, ал. 3 на НРЦЕЕ, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заявява за
одобрение и включване в необходимите приходи за дейностгта снабдяване с
електрическа енергия разходи за закупуване на електрическа енергия за
периода 01.07.2019 – 30.06.2020 г. – xxx хил. лв.
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B. КОМПОНЕНТАТА ЗА ДЕЙНОСТТА ОБЩЕСТВЕНА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ, ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 10, АЛ. 5 ОТ НРЦЕЕ – xxx ХИЛ.ЛВ.
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Съгласно последното изменение на НРЦЕЕ, компонентата за лицензионната
дейност на крайния снабдител включва икономически обосновани разходи и
възвръщаемост за съответната дейност, както и разходи за балансиране и се
определя в размер до 7 на сто от утвърдената средна покупна цена
заелектрическа енерги. Компонентата за дейността на крайния снабдител, която
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД следва да получи по смисъла на чл. 10, ал. 5 от НРЦЕЕ
е в размер на xxx хил.лв. Тя е определена, като максимално допустимата по чл.
10, ал. 5 от НРЦЕЕ.
Обръщаме внимание, че отчетените разходи за регулирана дейност на
компанията за 2018 г. са xxx хил.лева, а разходите за балансиране за годината са
xxx хил.лв. Общата сума е xxx хил.лв. Максималната надценка, изчислена
съгласно НРЦЕЕ, не покрива тези разходи.
С оглед на горното определената надценка няма да е достатъчна да покрие
реалните разходи на компанията с повече от xxx хил. лв. без да се отчитат
допълнителните разходи, които ще възникнат като тези за несъбираеми
вземания, разходи свързани с инфлация, енергийна ефективност, непризнато
балансиране и др. Максимално допустимата надценка не осигурява и никаква
възвръщаемост за компанията. По този начин няма да бъдат спазени
изискванията на чл. 23, 24, 31 на ЗЕ.
Разходи за регулирана дейност
За 2018 г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД отчита разходи за лицензионна дейност в
размер на xxx хил.лв., видно от таблицата по-долу:
Разходи за експлоатация и поддръжка на ЕНЕРГО-ПРО Продажби AД (хил.лв)
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Разходи за възнаграждения персонал

xxx

Масов печат на фактури

xxx

Пощенски разходи

xxx

Такса инкасо

xxx

Фактуриране и управление на вземанията

xxx

Обслужване на клиенти – телефонен център и центрове за клиенти,
вкл разходи за персонал на служителите в центровете

xxx

Информационни технологии

xxx

Недвижими имоти и автопарк

xxx

Разходи за персонал (административен: счетоводство, човешки
ресурси, правен и др.)

xxx

Застраховки

xxx

Други разходи (лицензионни такси, вода, отопление и др.)

xxx

Общо оперативни разходи за лицензионна дейност 2018 г.

xxx

Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009
ЕИК 103533691

Тази стойност отчита единствено разходите на компанията в качеството ѝ на
краен снабдител и не отразява разходи за ДПИ или разходи за нелицензионна
дейност, както и амортизации. Това са реални икономически-обосновани
разходи, които не подлежат на оптимизация при намаляване на количествата
електрическа енергия при либерализацията на пазара.
Разходи за балансиране
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята си на краен снабдител носи служебната
отговорност по изпълнение на функцията координатор на специална
балансираща група (СпБГ) за всички потребители, снабдявани от дружеството.
Основен принцип при функционирането на балансиращите групи е
справедливото разпределение на тежестта от небалансите и поемането на
разходите от участниците, които са ги предизвикали, като това правило е
залегнало и в настоящите ПТЕЕ. В допълнение, дейността координатор на СпБГ
се различава значително от тази на координаторите на стандартните
балансиращи групи, от една страна поради настоящите пазарни условия на
либерализация и голямата мигрираща клиентска маса от и към крайните
снабдители, от друга - значително по-прогнозируемите и управляеми
портфолиа, които управляват търговците-координатори на свободен пазар
(търговия на едро и значителния брой големи стопански клиенти с предвидимо
потребление) , което прави сравнението в работата и резултатите на едните и
другите видове балансиращи групи неподходящо, като база за определяне
размера на възстановимите разходи.
Със свое решение Ц-19/01.07.2017 г. КЕВР определи разходите свързани с
балансиране на клиентите на крайния снабдител да се признават в
необходимите приходи. С последното изменение на НРЦЕЕ от 22.06.2018 г. този
вид разходи стана част от компонентата за дейността снабдяване с електрическа
енергия от краен снабдител по смисъла на чл. 10, ал. 5 от НРЦЕЕ. Съгласно
сегадействащото Решение на КЕВР Ц-11/01.07.2018 г., разходите за балансиране
бяха утвърдени в размер на 2.20 BGN/MWh за количествата, предназначени за
крайно снабдяване. Тази цена е недостатъчна за покриване на реалните
разходи особено на фона на цените на ЕСО за недостиг. Също така клиентското
портфолио на крайните снабдители е много по-температурно зависимо от това
на търговците на свободен пазар, което е видно от данните на
електроенергийния системен оператор за промяната в съотношенията между
регулиран и свободен пазар по месеци.
С повишаването на цените на Българска независима енергийна борса ЕАД през
второто полугодие на 2018 г. се наблюдава значителен ръст в разходите за
балансиране. Това се дължи на ниската цена за излишък, която остава статична
и все по-повишаващите се цени за недостиг, които са обвързани с цената на
организирания пазар ден-напред. За второто шестмесечие на 2018 г. реалните
отклонения от прогнозните графици са съответно xxx% за излишък и xxx% за
недостиг, т.е. диапазон на физическия небаланс от xxx%. Въпреки добрата
точност на прогнозата Среднопретеглената цена за балансиране за второто
шестмесечие на 2018 г. отчетена от крайния снабдител е xxx BGN/MWh, коетое с
32% по-високо от заложения в решение Ц-11/01.07.2018 г. В тази връзка цената
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за балансиране за следващия ценови период не би следвало да бъде по-ниска
от xxx BGN/MWh, без това да се отразява на добавката за признатите разходи за
регулирана дейност. Изчислените разходи за закупуване на електрическа
енергия за балансиране при цена от xxx BGN/MWh, възлизат на xxx хил.лв.
Бихме искали да отбележим, че при определяне на необходимия размер
разходи за балансиране компанията се е съобразила с няколко принципи, към
които КЕВР е длъжна да се придържа при спазване законовите изисквания за
ценово регулиране, като:
 Чл. 24, ал. 1, т. 1 на ЗЕ, където е дефиниран принципът за „справедливо
разпределяне на икономическите последици от либерализирането на
пазара между всички страни по сделките с електрическа енергия и природен
газ“;
 Чл. 31, т. 2, б. ж на ЗЕ, където изрично се указва, че разходите за
балансиране са икономически обосновани разходи за дейността, които
трябва да се възстановяват на енергийните компании;
 Чл. 31, т. 5 на ЗЕ, регламентиращ разходноориентираното ценообразуване,
изискващо „Цените за отделните групи клиенти да съответстват на
разходите за доставка до тези клиенти“.
Невключването на описаните разходи в необходимите приходи на компанията
ще доведе до необосновано и несправедливо, съгласно принципите и
общоприетото разбиране за работата на балансиращите групи, пряко
понижение на брутния марж. Това понижение ще е в резултат единствено на
изпълнението на вменените на компанията задължения по управление на СпБГ,
върху която влияние оказват множество външни и независещи от координатора
фактори. Това ще доведе до намаление в ликвидността на компанията и ще
увеличи значително риска от неплатежоспособност за компанията.
Въз основа на гореописаните мотиви ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заявява за
одобрение и включване в цените за снабдяване с електрическа енергия по
тарифи разходи в размер на xxx хил. лв. на основание чл. 10, ал.5 от НРЦЕЕ
D. КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ
– xxx МВтч
Количествата електрическа енергия за закупуване са определени на база
прогнозни количества електрическа енергия за снабдяване през новия ценови
период. Предвидените количества електрическа енергия за снабдяване от краен
снабдител са съобразени с очакваната тенденция, в рамките на следващия
ценови период небитовите и битовите потребители на ниско напрежение да
имат възможността да закупуват необходимите им количества електрическа
енергия по пазарни, а не по регулирани цени, използвайки стандартизирани
товарови профили.
Заявлението е направено при следното разпределение на енергията по
категории потребители за следващия ценови период:
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ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009
ЕИК 103533691

Потребители
Небитови потребители НН
3 тарифи

2 тарифи

Тарифа
върхова
дневна
нощна
дневна
нощна

1 тарифа
Битови потребители НН
2 тарифи
1 тарифа
Собствени нужди
Съседни ЕРП
ОБЩО

дневна
нощна

Мярка
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

Количество
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx

E. НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ
При така описаните ценообразуващи елементи, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
заявява за утвърждаване необходими приходи за периода 1 юли 2019 г. – 30
юни 2020 г. в размер на 343 413 хил.лв., които включват:
 xxx хил. лв. разходи за закупуване на електрическа енергия;
 xxx хил. лв. компонентата за дейността снабдяване с електрическа енергия
от краен снабдител, съгласно чл. 10, ал. 5 от НРЦЕЕ.
Така определените необходими приходи не включват приходи от цена за
достъп до електропреносната/електроразпределителната мрежа, цена за
пренос по електропреносната/електроразпределителната мрежа, както и
невъзстановени разходи, свързани със задължения към обществото от минали
периоди или разходи, свързани с енергийната ефективност.
В допълнение към така изчислените необходими приходи, ЕНЕРГО-ПРО
Продажби АД заявява за утвърждаване и следните разходи, които поради
ограниченията на НРЦЕЕ не са калкулирани в цените:
РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СВЪРЗАНИ С АНГАЖИМЕНТИТЕ ПО ЧЛ.
35, ал.2, т.5 ОТ ЗЕЕ – xxx ХИЛ.ЛВ.
За ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е определена индивидуална цел за енергийни
спестявания за 2018 г. xxx MWh. Целевите стойности са определени съгласно
Списъка на задължените лица по чл.14, ал.4 от ЗЕЕ и определените им
индивидуални цели за енергийни спестявания. Постигането на тази цел е
свързано или с разходи за дружеството за мерки за енергоспестяване или с
вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.
На основание чл. 13 на НРЦЕЕ, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заявява за
компенсиране xxx хил.лв., свързани с изпълнение на посоченото нормативно
задължение. Разходите за енергийна ефективност са изчислени при сега
действащата цена на електрическата енергия при продажба от обществения
доставчик НЕК ЕАД в размер на xxx BGN/MWh.
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Предвид гореизложеното, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заявява за
утвърждаване от КЕВР, като част от необходимите приходи, разходи свързани
с енергийна ефективност в размер на xxx хил.лв.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

РАЗХОДИ ЗА НЕСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ В РАЗМЕР НА xxx% ОТ НЕОБХОДИМИТЕ
ПРИХОДИ – xxx ХИЛ.ЛВ.

Варна Тауърс, кула Г
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

В допълнение, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заявява за одобрение и разходи в
размер на xxx% от НП на дружеството за покриване на несъбираеми вземания,
платими по нормативно задължение към останалите участници.
Крайните снабдители са доставчици, които са задължени да снабдяват всички
защитени клиенти на лицензионната си територия, които не са избрали
алтернативен доставчик. За разлика от търговците на свободен пазар, крайните
снабдители нямат възможност да управляват и оптимизират потребителското си
портфолио по отношение платежното поведение на клиентите.
В допълнение, крайните снабдители са отговорни за събирането не само на
приходите във връзка със себестойността на електрическата енергия, а и на
всички суми в системата, в т.ч. тези от мрежови такси за преносното и
разпределителното дружества, от други добавки и от акциз, като в същото
време са задължени да превеждат изцяло сумите по тези задължения спрямо
отчетените, а не спрямо събраните средства от крайни клиенти към НЕК ЕАД,
производители, мрежови дружества и Агенция Митници. Това поставя тежестта
от снабдяването на некоректните по отношение на заплащането, но регулаторно
защитени потребители в системата и разходите свързани с обслужването им
изключително върху крайните снабдители. В тази връзка е необходимо да се
признаят разходи за несъбираеми вземания с цел гарантиране на сигурността и
ритмичността на доставките.
Предвид гореизложеното, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заявява за
утвърждаване от КЕВР разходи за несъбираеми вземания в размер на xxx% от
необходимите приходи, т.е. xxx хил.лв.
IV. ТАРИФНA СТРУКТУРA
Предлаганата от ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД тарифна структура следва следния
основен принцип:
Минимално увеличение на цените на нощната енергия за бита, с цел
намаляване на продажбата под себестойност на нощната енергия и да се
елиминира изцяло кръстосаното субсидиране между отделните групи клиенти.
V. ЦЕНИ
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД предлага за утвърждаване за периода от 01.07.2019
г. до 30.06.2020 г. следните цени:
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ЕИК 103533691

Цена (лв./kWh,
без акциз и ДДС)
Ниско напрежение
1. Цени на електрическа енергия за небитови потребители
С три скали
Върхова
xxx
Дневна
xxx
Начин на измерване

С две скали

Зони в денонощието

Нощна
Дневна

xxx
xxx

Нощна

xxx
xxx

С една скала
2. Цени на електрическа енергия за битови потребители
С две скали
Дневна
Нощна
С една скала

xxx
xxx
xxx

Забележки:

Цените за услугата крайно снабдяване с електрическа енергия са
изчислени при действащата цена на електрическата енергия, по която
НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа
енергия на крайните снабдители в размер на 108.46 BGN/MWh. В случай
че КЕВР утвърди различна от действащата цена за енергия на НЕК ЕАД,
предложените в настоящото заявление за утвърждаване цени следва да
бъдат съобразени с това и изменени пропорционално.

Предлаганите цени не включват цените за мрежови услуги, които
клиентите заплащат на Електроразпределение Север АД, както и цените за
пренос през електропреносната мрежа и за достъп до електропреносната
мрежа, дължими на ЕСО ЕАД.
За консумираната електрическа енергия, крайният клиент заплаща: цена за
снабдяване
с
електрическа
енергия,
цена
за
достъп
до
електроразпределителната
мрежа,
цена
за
пренос
през
електроразпределителната мрежа, за съответното ниво на напрежение, цена
за достъп до електропреносната мрежа, цена за пренос през
електропреносната мрежа, ДДС и акциз за небитовите потребители.

Изготвили:

10/10

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
Справка за определените необходими приходи за периода
01.07.2019 - 30.06.2020 г.

Необходими приход в т.ч.:
Разходи за закупена ЕЕ, в т.ч.:
Брутен марж
Допълнителни разходи в т.ч.:
Разходи за несъбрани вземания
Разходи за задължения свързани със Закона за енергийна ефективност

Изготвили:

хил. лева
хил. лева
%
хил. лева

343 413
328 222
7.00%
15 191

хил. лева
хил. лева
хил. лева

xxx
xxx
xxx

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
Прогнозни разходи за закупуване на електрическа енергия за снабдяване на крайни клиенти за периода
01.07.2019 г.-30.06.2020 г.

Параметър
Общо закупена ел. енергия
Закупена от НЕК за потребители, в.т.ч.:
за електрическа енергия
за ЗО

Количество
MWh
3 026 200
3 026 200
3 026 200
3 026 200

Цена
BGN/kWh
0.10846
0.10846
0.07171
0.03675

Разход
хил. лева
328 222
328 222
217 009
111 213

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
Прогноза за количествата електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за периода 01.07.2019 г . 30.06.2020 г.

Информация за продадената по тарифни зони електрическа енергия
І. Продажба на ел. енергия за стоп. и общ. дейност - ниско напрежение
1. Три скали
в т.ч. - Върхова
- Дневна
- Нощна
2. Две скали
в т.ч. - Дневна
- Нощна
3. Една скала
IІ. Продажба на ел. енергия за битови нужди - ниско напрежение
1. Две скали
в т.ч. - Дневна
- Нощна
2. Една скала
III. Всичко продажба на ел. енергия по тарифа (I+II)

Изготвили:

Прогноза по
заявление, MWh
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
Планирани количества електрическа енергия за закупуване и продажба
за периода 01.07.2019 г. - 30.06.2020 г. и приходи по действащи и предлагани тарифни цени

xxx

Цени от Решение
№Ц-11 от 01.07.2018 г.
без акцизи и ДДС
BGN/kWh
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Прогноза за продажба на електрическа ененргия по нива на напрежения и тарифни
зони
Наименование
І. Продажба на ел. енeргия за стоп. и общ. дейност - ниско напрежение
1. Три скали
в т.ч. - Върхова
- Дневна
- Нощна
2. Две скали
в т.ч. - Дневна
- Нощна
3. Една скала
IІ. Продажба на ел. енергия за битови нужди - ниско напрежение
1. Две скали
в т.ч. - Дневна
- Нощна
2. Една скала
III. Всичко продажба на ел. енергия по тарифа (I+II)
IV. Съседни ЕРД
V. Собствени нужди
VI. Електрическа енергия общо
Закупена ел.енергия за продажба
1. Закупена от "НЕК" ЕАД
2. Закупена от съседни ЕРД

Тарифа
І. Продажба на ел. енергия за небитови нужди- ниско напрежение
1. Три скали, в.т.ч.:
- Върхова
- Дневна
- Нощна
2. Две скали, в т.ч.:
- Дневна
- Нощна
3. Една скала
IІ. Продажба на ел. енергия за битови нужди - ниско напрежение
1. Две скали, в т.ч.:
- Дневна
- Нощна
2. Една скала
III. Собствени нужди Продажби
IV. Други ЕРД

Изготвили:

Прогноза по
заявление
хил. kWh

Предлагани цени
от 01.07.2019 г. без
акцизи и ДДС
BGN/kWh

Приходи по
действащи цени
хил.лв.
xxx

Приходи по
предлагани цени
хил.лв.

(%)

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

0.18328 xxx
0.12619 xxx
0.07171 xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
0 xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

0.14707 xxx
0.07171 xxx
0.14662 xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

0.13933 xxx
0.05542 xxx
0.13933 xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx

0
xxx
xxx

Изменение
на цени

xxx
хил. kWh
3 026 200
xxx xxx

хил. kWh

xxx
хил. лева
328 222

хил. лева

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

0
xxx

